
Žalostna usoda.
Po Labodu in Beti
še ta mesec pre-
dlog likvidacije
Kometa.
» JERCA BOŽIČ KRANJEC

Metlika. Če bodo delničarji
na skupščini, ki je napove-
dana za 25. oktober, sprejeli
predlagano likvidacijo pod-
jetja Komet, bo to po novo-
meškem Labodu Rep in Beti
Pletiva že tretja letošnja likvi-

dacija tekstilnega podjetja na
tem koncu Slovenije.

Anton Tome, predsednik
uprave Kometa, z nami o
tem, zakaj predlaga likvida-
cijo, ni želel govoriti, obre-
gnil pa se je ob slovenske in
evropske politike, pa tudi
novinarje, češ da nihče ne
pove resnice, zakaj je pro-
padla slovenska tekstilna in-
dustrija. "Zaposlenim smo
povedali, kaj se jim obeta, o
likvidaciji pa bom govoril po
skupščini," je dejal.

Delavci v negotovosti
Delavci o tem, kaj jih ča-
ka po skupščini in ali bo,

Anton Tome
(na fotogra-
fiji), predse-
dnik uprave
Kometa, je

skupaj z Mar-
tinom Črnu-

gljem, direk-
torjem ko-

merciale, tudi
njegov večin-

ski lastnik.

kot smo izvedeli neuradno,
sledilo odpuščanje, ne ve-
do skoraj ničesar, sprašu-
jejo pa se, kaj se bo zgodilo
s starejšimi zaposlenimi in
invalidi.

"Če se zgodi likvidacija,
naj bi bili delavci po zako-
nodaji poplačani v celoti. Li-
kvidacija sicer pomeni tudi
dokončanje poslov in ni nuj-
no, da bo odpuščanje takoj.
V Kometu imajo resda redne
plače, a so nizke, regresa ni-
so dobili ob roku in preraz-
porejali so delovni čas," je
razmere opisala Majda Ma-
rolt, sekretarka območne or-
ganizacije zveze svobodnih
sindikatov.

V Labodu del neizplačan
Čeprav naj bi se ob likvidaciji
podjetja delavcempisalo bo-
lje kol ob stečaju, pa izkušnja
novomeških delavk Laboda
tega ne potrjuje. "Na začetku
likvidacije Laboda Rep so bi-
le odpravnine prvim odpu-
ščenim delavkam izplačane
v celoti, pozneje (konec av-
gusta, op. n.) pa se je zgodil
stečaj in 70 delavk ni dobilo
celotnih odpravnin," je do-
dala Maroltova.
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